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Abstract: Determination of bioindicators in the vicinity of the MSW landfill 

Kuchyňky. The problems of waste, land filling waste disposal and related influence on 

surroundings is very up-to-date not only in the Czech Republic but also abroad. 

Disposal of waste but also of every other human activity affects individual environment 

to some extent. The study “Determination of bioindicators in the nearest surrounding of 

the Kuchyňky landfill” is focused on examination and determination of bioindicators. 

From their existence, condition or behavior judgments might be carried out on 

existence of specific environmental indicators and on environmental condition and 

changes. The goal of this study is to examine the impact of ecological load of Kuchyňky 

landfill. During summer and autumn months of 2010 specimens of selected 

bioindicators were collected and identified in the vicinity of the landfill. On the basis of 

facts observed during the year the impact of the landfill at its immediate surroundings 

was examined. 
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ÚVOD 

 

Monitoring flóry 

Bioindikační monitoring sleduje především výsledek působení 

jednotlivých faktorů antropogenního původu – hodnotí reakci živých organismů 

na stav životního prostředí a jeho změny. Reakce živých organismů se může u 

kombinací působení jednotlivých škodlivin lišit – kombinace mohou jednotlivé 

účinky podstatně zvýšit, nebo i snížit. Reakce organismu se proto často liší od 

naměřených hodnot chemických a fyzikálních analýz, které na jedné straně 

mohou být kritické a překročující povolené hodnoty a u organismů nemusí 

vyvolat žádnou reakci. A naopak, působení více faktorů s přípustnými 

hodnotami může vyvolat prudkou negativní reakci. Hlavním cílem 

bioindikačního monitoringu je využití schopností některých rostlin a živočichů 

reagovat ve srovnání s člověkem podstatně rychleji na změny v prostředí. Často 

rostliny a živočichové reagují na rostoucí zátěž prostředí citlivěji než člověk. 

Bioindikační monitoring umožňuje zaznamenat změny, které probíhají v delším 

časovém období 5 a více let. Pomocí analýzy dat lze odhadnout trendy vývoje. 
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Při studiu vegetace je hlavní pozornost zaměřena na druhové složení 

vegetačního krytu na hodnoceném stanovišti a na případné zástupce chráněné 

podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.  

 

 

METODY A MATERIÁL 

 

Základní charakteristika skládky TKO Kuchyňky 

Skládka odpadů Kuchyňky se nachází v prostoru tvaru trojúhelníku, 

vytvořeného státními silnicemi mezi obcemi Zdounky, Nětčice, Troubky-

Zdislavice, a to ve vzdálenosti cca 1 800 m SSZ od kostela v obci Zdounky, 750 

m SSZ od kraje zástavby Zdounek a 450 m JZ od kraje obce Nětčice. Skládka je 

umístěna na k. ú. obce Nětčice, na pozemcích parcelních čísel 256/1, 256/2, 

256/3, 256/4, 256/5, 256/6, 256/7. Dle technického zabezpečení se jedná o 

skládku skupiny S – ostatní odpad podskupina S-003. Projektovaná plocha 

skládky je 70 700 m
2
 v pěti etapách v celkovém objemu 907 000 m

3
, t. j. cca  

1 000 000 tun odpadu. Zatím je vybudována I. etapa o ploše 19 200 m
2
, část II. 

etapy 5 500 m
2
 a část III. etapy – 7 500 m

2
. Předpokládaná životnost zařízení je 

cca do roku 2018. Do zařízení jsou přijímány odpady kategorie ostatní ze 

svozové oblasti cca 75 000 obyvatel. Ročně je uloženo cca 40 000 tun odpadů, z 

toho 50 % z komunální sféry. Schválený sektor skládky podskupiny S-001 

doposud nebyl otevřen. 

 

Metodika průzkumu vybraných druhů rostlin v okolí skládky  

V roce 2010 jsem provedla floristický průzkum v okolí skládky a 

vyhotovila jsem seznam vyskytujících se taxonů cévnatých rostlin. Předmětem 

průzkumu byla plocha samotné skládky a její nejbližší okolí ve vzdálenostním 

gradientu, t. j. ve 2 pásmech okolí skládky: 

1. pásmo – areál skládky a 50 m široký pruh v přímém kontaktu se skládkou, 

2. pásmo – 100 m široký pruh v kontaktu se skládkou (kontrolní plocha). 

Informace o charakteristice nalezených rostlin jsem převzala z 

dostupných literárních údajů. Součástí floristického průzkumu je 

fotodokumentace zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin.  

 

 

VÝSLEDKY 

 

Inventarizace jednotlivých druhů 

Přehled druhů rostlin vyskytujících se v území: Acer platanoides, 

Aegopodium podagraria, Agrostis stolonifera, Achillea millefolium, Allium 

angulosum (SO, C2), Allium sp., Anthriscus sylvestris, Arctium lappa, Arctium 

tomentosa, Arrenatherum elatius, Artemisia vulgarit, Ballota nigra, Bromus 

tectorum, Bromus erectus, Bromus inermis, Calamagrostis epigeios, Capsella 

bursa-pastoris, Carduus butane, Carex distans, Cichorium intybus, Cirsium 
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arvense, Convolvulus arvensis, Conyza canadensis, Coronilla varia, Cornus 

mas (O), Crataegus monogyna, Crepis biennis, Dactylis glomerata, Daucus 

carota, Delphinium elatum, Eragrostis minor, Euonymus europaeus, Euphorbia 

helioscopia, Festuca altissima, Festuca ovina, Festuca rubra, Galeipsis tetrahit, 

Galium aparine, Galium mollugo, Galium verum, Geranium pretense, 

Heracleum sphodylium, Hypericum perforatum, Chaerophyllum aromaticum, 

Juglans regia, Knautia arvensis, Lamium album, Lathyrus tuberosu, Lepidium 

ruderale, Leucabthemum vulgare, Ligustrum vulgare, Lolium perence, Lotus 

corniculatus, Melandrium album, Pastinaca sativa, Picea abies, Picea pungens, 

Picris hieracioides, Pilosella piloselloides, Plantago intermedia, Plantago 

lanceolata, Plantago major, Poa annua, Poa trivialit, Prunella vulgarit, Prunus 

spinosa, Quercus robur, Ranunculus adrie, Ranunculus repens, Reseda luteola, 

Rhamnus catharcica, Rorippa austriaca, Rosa sect. Caninae, Rumex 

obtusifolius, Salvia pratensis, Salvia verticillata, Sambucus nigra, Scorzonera 

hispanica, Symphytum officinale, Symphytum tuberosum, Tanacetum vulgare, 

Taraxacum sect. ruderalia, Tilia cordata, Trifolium dubium, Trifolium pratense, 

Trifolium repens, Tussilago tartara, Urtica dioica, Valeriana officinalis, 

Verbascum thapsus, Viburnum lantana, Polygonum aviculare, Setaria viridis, 

Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Swida sanquinea. 

Z přehledu druhů rostlin vyskytujících se v území vyplývá, že floristická 

skladba odpovídá typům porostů a způsobům využívání krajiny, bez výrazného 

podílu provozu skládky na okolí. Nejvyšší druhovou početnost vykazuje areál 

skládky, ve kterém je v současné době nejvýznamnější mozaikovitá struktura v 

území (vedle tělesa skládky jsou zde ruderální, segetální, luční a křovinaté typy 

biotopů). Nejnižší druhovou diverzitu vykazují segmenty agrocenóz, kde 

druhovou početnost tvoří především druhy plevelné (kulturní plodiny), což 

odpovídá typu pozemků – orná půda. Výskyt zvláště chráněných druhů byl 

zaznamenán pouze v křovinatých mezích v pásmu 1, kde se v porostu vyskytuje 

Cornus mas (druh ohrožený) – v křovinatém okraji u silnice ke skládce a Allium 

angulosum (silně ohrožený, C2) – v podrostu křovinatého podrostu u plotu 

skládky. V druhovém složení porostů dominují Primus spinosa, Crataegus spp., 

doplňovány jsou Cerasus avium, Rosa spp. Corpus mas, Ligustrum Bulhare, 

Swida sanquinea, Berberka vulgarit, Viburnum lantana atd. Na plochách s 

dostatkem živin mají porosty této syntaxonomické příslušnosti tendenci 

expandovat do cennějších stepních porostů. 

V porostech sekundárních křovin se vyskytuje řada bylinných druhů, 

například Galium mollugo, Agrimonia eupatoria, Coronilla varia, Fragaria 

moschata, Germanium robertianum.  

 

 

ZÁVĚR 

 

Výzkum se zabývá problematikou skládkování a možností využití 

bioindikátorů pro hodnocení vlivu skládky na její okolí. Tato otázka je aktuální 

především proto, že skládkování odpadů je v České republice stále 
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nejrozšířenějším způsobem odstraňování komunálních odpadů. Důvodem je 

především ekonomická náročnost jiných způsobů odstranění odpadů, 

nedostatečně vybudovaná infrastruktura, kapacity jiných technických zařízení 

pro nakládání s odpady a velmi příhodné geologické podmínky pro výstavbu 

skládek odpadů. Určitým důvodem je také nedůvěra občanů v jiné 

technologické zařízení na využití a odstranění odpadů (např. spalovna 

komunálních odpadů, bioplynové stanice pro využití biologicky rozložitelných 

odpadů a j.). 

V obecné míře lze konstatovat, že skládkování odpadů má vždy negativní 

vliv na krajinu, popř. životní prostředí. Při kontrole vlivu skládky na její okolí 

jsem vycházela z vybraných bioindikátorů přítomných v roce 2010 a studie 

„Monitorování vlivu skládky na faunu, flóru a půdu“ – Závěrečná zpráva za rok 

2007. V období biomonitoringu vegetace nebyl zjištěn žádný významný 

negativní vliv skládky na biotické složení prostředí. Skládka má fungující 

systém drenáží v kombinaci s těsněním dna a systémem jímek průsakových 

vod, současně má dobře propracovaný systém kontrol oplocení, úletů a sběru 

lehkých odpadů. Pachové vjemy byly zaznamenány pouze v nejbližším okolí 

skládky v době vysokých teplot ovzduší, ve vzdálenosti 50 m od skládky již 

nebyly pachové vjemy patrné. Skládka má tedy dobře propracovanou 

technologii ukládání odpadů.  
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